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 براساس آراي جان پالك« وضعيّت»و « گزاره»هاي بازسازي نگره

 ***اللّه نبويلطف 2**،مجتبي اميرخانلو 1*،سيّد محمّدعلي حجّتي

 (5/5/1331ـ تاريخ پذيرش مقاله: 11/3/1331)تاريخ دريافت مقاله:  

 چكيده
ست. ابتدا، حداقلِ ا« وضعيت»و « گزاره»مفهوم اين مقاله، واكاوي دو هدف اصلي ما در 

كنيم و به سراغ ارائه مي« وضعيّت» ۀو يك نگر« گزاره» ۀانتظارهاي خود را از يك نگر
رويم و آراي مهم وي ، مي«وضعيّت»و « گزاره»پرداز معاصر درباب آراي جان پالك، نگره

بر اساس « وضعيّت» ۀو يك نگر« گزاره» ۀشمريم. سپس به بازسازي يك نگرميرا بر
هاي هويّت« هاوضعيّت»و « هاگزاره»شده، بازسازي ۀاين نگرپردازيم. در ي پالك ميآرا

و « هامفهوم» معناي، «منطقيگرهايعمل»معناي ضروري مستقلّ از ذهني هستند كه 
ها باشند. اين اجزا با قرار گرفتن در يك شكل توانند اجزاي آنمي« گرهاداللت» معناي

تفاوت « وضعيّت»و « گزاره»دهند. ميان ها را تشكيل ميعيّتها يا وضمنطقي، گزاره
 انتها،هاست. در شكل منطقي آنها در اي وجود ندارد و تنها تفاوت آنشناختيهست

 «وضعيّت»يا « گزاره» ۀهاي الزم براي يك نگربرآوردن حداقلخود را در  ۀتوانايي نگر
 .سنجيممي
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كنند. به همين دليل، پيش از استفاده از يك گزاره و يك ه ميگزاره يا از وضعيّت استفاد
 يك نگره ۀها مورد نظر است. ارائوضعيّت، نخست بايد مشخّص كرد كه چه معنايي از آن

اي است كه به چندين حوزه از فلسفه، نظير فعّاليّت پيچيده« وضعيّت»يا « گزاره»در باب 
طق فلسفي مرتبط است. در عين حال، ميو منذهن، متافيزيك،  ۀزبان، فلسف ۀفلسف

گزاره يا يك  ۀهاي الزم براي يك نگرپردازي را تا جايي ادامه داد كه حداقلتوان نگره
هاي مختلف موجود است. نگره« وضعيّت»يا « گزاره»وضعيّت را برآورده سازد. درباب  ۀنگر

گزاره  ۀيك نگر ۀوم ارائوضعيّت و د ۀيك نگر ۀمقاله، نخست، ارائاين هدف اصلي ما در 
 است. هاي احتمالي ميان وضعيّت و گزارهشدن تفاوتمنظور ظاهربه
 
 0. گزاره1

عنوان ها گزاره بههاي متنوّعي در باب گزاره وجود دارد كه در آنتحليلي نگره ۀفلسفدر 
( موضوع 5، )5يهاي قصدطوركلّي موضوع حالتباوري، شك، و به( موضوع باور، بي0)

( موضوع 9اي، )هاي گزاره9طوركلّي موضوع خاصيّتصدق، كذب، ضرورت، امكان، و به
طوركلّي حكم كردن، فرض كردن، تصديق كردن، تكذيب كردن، و به 4فراچنگ آوردن،

اي، هاي منطقي گزاره( موضوع رابطه2ها، و )مله( معني ج4اي، )گزاره 2هايموضوع عمل
ترين توان گفت كه مهمكار رفته است. البتّه ميمتناقض بودن، و... به 6مانند ايجاب كردن،

 كاركرد اوّل است. ها دوكاركرد گزاره
شود كه در ترجمه از زبان از يك منظر ديگر، گزاره به آن بخشي از جمله اطالق مي

طبيعي ماند. معموالً در زبانبه زبان مقصد، همچنان بخشي از آن جمله باقي مي مبدأ
 شود.استفاده مي 7«كهاين»هاي حاوي بخش از جمله، از عبارتبراي بازنمايي اين

ادبيات  ها چند رويكرد مختلف درآن 8شناختيها و موقعيّت هستگزاره مورد در
 جمله:  آند دارد. از بحث وجو

 

                                                                                                                                                                             

1. Proposition 
2. Intentional Attitudes 
3. Property 
4. To Grasp 
5. Action 
6. Imply 
7. “That” 
8. Ontological 
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 1. رويكرد افالطوني1. 1
 اند. زيرا از هاي انتزاعي، ضروري، و مستقلّ از ذهنها هويّترويكرد، گزارهبراساس اين

 

گرفت كه شخصي وجود توان نتيجه نمي« كه درياي خزر وجو دارداين»اي نظير گزاره
 جا كه صدق اينتواي ذهن آن شخص است. پس، از آنكننده محگزاره بياندارد و اين
(. .McGrath, Mگزاره مستقلّ از ذهن است )منطقي ممكن است، اين لحاظگزاره به 

امكان مستقلّ از استدالل فقط كه اين برهان نقدي وارد است، و آن اين البتّه بر اين
اند زيرا اگر گزارههايي انتزاعيها هويّتكند. در اين رويكرد، گزارهرا ثابت مي ذهن بودن
هاي ممكن )نظير جهان برخي از جهان در« كه درياي خزر وجود دارداين»اي نظير 

آن وجود ندارد( كاذب هم باشد، براي كاذب بودن نخست كه درياي خزر در  wممكن 
ممكن وجود  هايجهان ۀهمگزاره در  باشد. بنابراين اين جهان  وجود داشته آن بايد در

 (.Ibid) 5دارد و بنابراين انتزاعي است
 

 3گرايانه. رويكرد مفهوم2. 1

وجود  كه بدونبه اين معنا  هستند. ذهنهايي وابسته به هويّت ها گزاره رويكرد،  ايندر 
 توانند وجود داشته باشند.نمي ذهن

 

 5يا رويكرد وجودگرايانه 4مستقيم ـ . رويكرد ارجاع3. 1

 ايشود اشياي فيزيكيها از اسم خاص استفاده ميزارهرويكرد، وقتي در گبراساس اين
 كه مدلول آن اسم خاص هستند جزوي از گزاره خواهند بود و وقتي از وصف خاص

 گردد. بنابراين درآن وصف خاص، جزوي از گزاره محسوب مي 6شود، معناياستفاده مي
شناختي لحاظ هستشود بهده ميها از اسم خاص استفاهايي كه در آنرويكرد، گزارهاين

 اين اند. بهرسانيآن اشيا در حال اطالع ۀاي هستند كه درباراشياي فيزيكيوابسته به 
 مورد اينهايي كه در گزاره ۀواقعي بيرون بروند، همجهان  ۀترتيب، اگر اين اشيا از دامن

 اين» ۀگزاررويكرد، در اين  درواقعي بيرون خواهند رفت. جهان  ۀاشيا هستند نيز از دامن

                                                                                                                                                                             

1. Ante Rem View 
انتزاعي است اگر و تنها  Oكه شئ  اندپذيرفته فرضعنوان پيش استدالل اين دوشرطي را به اين طرفداران . البتّه5

 وجود داشته باشد.  ممكنهاي جهان ۀهم در O اگر

3. Conceptualism 
4. Directly Referential or In Re Realism 
5. Existential View 
6. Sense 
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 ، جزوي از گزاره خواهد بود.شي انضمامي عنوان يك شخص رضا، به« كه رضا چاق است
ها، محدود گزارهرويكرد، ما براي تصميم در خصوص تشكيل و وجود  با پذيرش اين

هطور مشخّص، اگر ما قايل بهاي ارجاع خواهيم بود. بهبه پذيرش تنها برخي از نظريّه
گزاره يك نام تهي آنكاررفته در خاصّ بهگاه اگر اسم مستقيم باشيم، آنـ ارجاع ۀنظريّ

 عنوان مثال، درخاص داشته باشيم. به اسم آن ۀتوانيم هيچ باوري دربارگاه نميباشد، آن
رد گجهت ساعتگَرد، به ولكان در ۀكه از نظر ناظر ايستاده بر روي زمين، سياراين» ۀگزار

دهد و صورت مستقيم ارجاع نميجا كه نام ولكان تهي است، بهآناز « گرددخورشيد مي
است  گزاره اساساً تشكيل نشدهگزاره نيست و اين يعني اينبنابراين ولكان جزوي از اين

 باشيم.داشته « ولكان» ۀتوانيم هيچ باوري دربارو وجود ندارد و اين يعني نمي
 

 ممكني. رويكرد جهان4. 1

است كه آن گزاره در  ممكني هاياي از تمامي جهانگزاره مجموعهرويكرد، يكاين در 
ممكن به هاي گزاره تابعي از جهانحقيقت، يكهاي ممكن صادق است. درجهانآن 

 است. 0ارزش از لحاظ ـ صدق

 
 5. وضعيّت2

لحاظ هاي اتريشي پديدار شد. بهار در قرن نوزدهم در فلسفهاصطالح وضعيّت، اول ب
 ۀگردد، نقطميبحث و بررسي  9شناسيحوزه هستتاريخي، اصطالح وضعيّت، كه در

حالت قصدي و يافتن محتواي سمانتيكي اظهارها،  ۀبحث پيرامون پديد شروعي در
هاي ، داشت. نگرهو، باور، هاي قصدي نظير توجّهخصوصاً اظهارهاي حاوي حالت

ها را ها ارائه شده است. برخي وجود وضعيّتخصوص وضعيّتمتعدّد و متنوّعي در 
اند و معتقدند كه اگر هيچ شئ انضمامي يا شئ كردهوابسته به اشياي انضمامي معرّفي 

ز رويكرد وجود نداشته باشد، وضعيّتي وجود نخواهد داشت. و برخي ني 4مشخّصي
ها مستقلّ از اشياي اند و معتقدند كه وضعيّتكرده ها اتّخاذوضعيتبه 2غيروجودگرايانه

يعني حتّي اگر هيچ شئ انضمامي يا شئ انضمامي يا اشياي مشخّص، موجودند؛ 
                                                                                                                                                                             

1. Truth-Value 
2. State Of Affairs 
3. Ontology 
4. Individual 
5. Anti-Existentialist 

 . (: ,,Plantinga,. ,“On Existentialism,”Studies ـ رويكرد است. )نك اصلي اين ۀنمايندمبدع و پالنتينگا 
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ها را برخي، وضعيتشمار وضعيت داشت. در توان بيمشخّصي وجود نداشته باشد نيز مي
و برخي  9ها را انتزاعي دانستندبرخي، وضعيتاينهمان دانستند. در  5و واقعيت 0با رخداد

شمار فيزيكي بههايي از جهان يا اتم 4هاها را قطعهآن ها را انضمامي پنداشتند ونيز آن
يا  6شندبخها را مصداق مياند كه خاصيّتتشكيل شده 2هاييآوردند كه از بخش

 گردند. مي ها جانشين رابطه
 به 7سازصدقو رويكرد  هاي قصدي،حالت، زبانيرويكرد اساسي  ادبيات بحث، سهدر 
 8«اسمي مصدريهاي عبارت»در رويكرد زباني، كه بر روي ها وجود دارد. وضعيّت طبيعت
 اسميهاي عبارت»د كه از طريق شونهايي اطالق ميهويّتها به شود، وضعيّتمي متمركز
 هايعبارت»ديگر، عبارت  گيرند. بهمي مورد ارجاع قرار« سفيد بودن برف»نظير « مصدري
 01رودريك چيزم، 3اند. كارل استامپف،زبان طبيعي ها درمعادل وضعيّت« مصدرياسمي 

 آيند. حساب ميرويكرد به از قائالن اين  و
ها متمركز است، وضعيّت« محتواي ذهني»هاي قصدي، كه بر روي در رويكرد حالت

ها و عنوان محملي براي بيان حالتتوانند به شوند كه ميهايي اطالق ميهويّت به
آدولف رينچ، رينهارت  00كار روند. آلكسيوس ماينونگ،هاي قصدي بهمحتواي حالت

 آيند.حساب ميرويكرد به از قايالن اين و  09آلوين پالنتينگا 05گروسمان،
ها ها وجود برخي هويّتاند كه براي احراز صدق جملهساز برآنقايالن رويكرد صدق

« صدق»شناسي اره( مورد نياز است. اين رويكرد بر روي هست)نظير وضعيّت و گز
توضيح دهد. « مطابقت»را براساس مفهوم « صدق»متمركز است و سعي دارد مفهوم 

                                                                                                                                                                             

1. Event 
2. Fact 

(، و Alexius Meinong,1853-1920اينونگ )(، آلكسيوس م,Edmund Husserlهوسرل )نظير ادموند  .9
 (. ,Adolf Reinachآدولف رينچ )

4. Slices 
5. Particulars 
6. Exemplify 
7. Truth-maker 

كند و موجب صدق حمل مي( صدق را Truth Bearerآن، محمل صدق )پرتو است كه در ساز هويّتي يك صدق
 گردد. گزاره مي

8. Nominalized Gerundives 

 شود. فعل حاصل مي ۀشكل ساد به ingاست كه از طريق اضافه كردن « داراسمي گروه» عبارت معادل عبارت،اين 

9. Carl Stumpf (1848-1936) 
10. Roderick Chisholm (1916-1999) 
11. Alexius Meinong (1853-1920) 
12. Reinhardt Grossman 
13. Alvin Plantinga (1974- ) 
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رويكرد از قايالن اين و  5آنتوان مارتي، ادموند هوسرل، فرانس برنتانو، 0برنارد بولزانو،
 (.Morscher,.E., 80-82آيند )حساب ميبه

ها بيشترين كاربرد را دارند. امّا در وضعيّتارجاع به مصدري در اسمي  هايعبارت
ها را اينهمان ميگزارهها ووضعيّتكه هاييخصوص نگرهوضعيّت، بههاي نگره ازبرخي 

مقاله عبارتكنند. ما در اين مي وضعيّت اشاره نيز به« كهاين»ي حاوهاي انگارند، عبارت
 بريم.كار ميها بهرا صرفاً براي ارجاع به گزاره« كهاين»حاوي هاي 

 ، نخست بايد انتظار خود را از آن نگرهشناختي، براي بررسي هر نگرهلحاظ روشبه 
و يك « گزاره» ۀار خود را از يك نگرمشخّص كنيم. در بحث كنوني نيز، نخست بايد انتظ

 شناسايي زواياي آن نگرهمحك، به  مشخّص نماييم؛ سپس با اين« وضعيّت» ۀنگر
م و خلل و نقصان احتمالي آن را آشكار سازيم. بنابراين، نخست بايد مشخّص يبپرداز

 داريم. 9وضعيت )گزاره( ۀيك نگر كنيم كه چه انتظارهايي از
 
 وضعيّت )گزاره( ۀهاي الزم براي يك نگر. حداقل3

هاي قابل قبول وضعيّت )گزاره( بايد بتواند حداقل ۀباور نويسندگان مقاله، يك نگربه 
 وضعيت )گزاره( بايد بتواند:  ۀيك نگرها، حداقلبراي برآوردن اين 4الزم را تأمين كند.

 حالتها ارائه كند.هاي قصدي و سمانتيك اظهارهاي حاوي اين قرائت مناسبي از حالت (0)
بايد بتواند  نگرههاي قصدي هستند، اين ها( موضوع حالتها )گزارهجا كه وضعيّتاز آن

 كنند.بازنمايي مي هاي قصدي راها( چگونه حالتها )گزارهنشان دهد كه وضعيّت
سؤال پاسخ دهد كه چرا  اينها را توضيح دهد و به ها و گزاره( نسبت ميان وضعيّت5)

اين است كه نسبت  نگرهمهم اين  ۀيك وظيفاند. ها اينهمان يا نااينهمانها با گزارهوضعيّت
 ها تعيين كند. ها و گزارهمنطقي ميان وضعيّت

مشخّص كند و به « واقعيّت»و «( صدق« )»برقراري»را با «( گزاره« )»وضعيّت»( نسبت ميان 9)
اند يا نااينهمان، پاسخ گويد. ها اينهمانها( با واقعيّتها )گزارهكه آيا وضعيّتنيهايي نظير اسؤال
يك وضعيّت )گزاره( را تبيين كند و اگر وضعيّت«( صدق« )»برقراري»بايد معيار  نگرهاين

                                                                                                                                                                             

1. Bernard Bolzano (1781-1848) 
2. Franz Brentano (1838-1917) 

كه به يك اندازه درست باشد، بسته به اين گزارهو  وضعيّتموضوع مورد بحث در مورد  در اين مقاله، هر جا كه .9
استفاده  گزاره )وضعيت(يا  وضعيت )گزاره(از اَشكال گزاره، باشد يا  وضعيّتمخاطب اصلي موضوع مورد بحث 

 نيم. تر را ارائه كتر محتوايي بيشسازد تا با سطرهايي كمكنيم. اين روش ما را قادر ميمي

 پيشنهاد شده است.  ( توسّط نويسندگان2ها )نظير برخي از اين حداقل .4
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ها در اسناد واقعيّتداند، نقش اين نمي ساز اينهمانهاي صدقا با واقعيّتها( رها )گزاره
 كند.ها( را تبيين ها )گزارهوضعيّت به«( صدق« )»برقراري»محمول 

سؤال پاسخ دهد كه آيا يك وضعيّت )گزاره( يك هويّت انتزاعي است يا اين ( به 4)
عنوان مثال، به نضمامي هست يا خير؟ انضمامي؟ آيا يك وضعيّت )گزاره( شامل اجزاي ا

ي شفاكه كتاب اين« )»ي بوعلي سيناشفاقطور بودن كتاب »اي( نظير آيا وضعيّتي )گزاره
عنوان يك جزء  انضمامي است يا ، به«بوعلي سينا»شامل شخص «( بوعلي سينا قطور است.

تبيين اسناد محمول  ۀوخير؟ انتزاعي يا انضمامي بودن يك وضعيّت )گزاره(، اثر مهمّي بر نح
تر موضع متافيزيكي، روشنها( دارد. با اتّخاذ اين ها )گزارهوضعيّت به«( صدق« )»برقراري»

 ايم.شناختي مواجهشود كه ما با چه نوع هويّت هستمي

كه اين« )»قرمز نبودن برف»هاي( منفي نظير هاي )گزاره( تبيين مناسبي از وضعيّت2)
ممكن « قرمز نبودن برف»»مند نظير هاي( جهتهاي )گزارهو وضعيّت«( برف قرمز نيست.

كه يك ارائه كند. با توجّه به اين«( ممكن است.« كه برف قرمز نيست.اين« )»»است.
هاي )گزارهبايد تبيين كند كه وضعيّت نگرهمند وجود ندارد، اين واقعيّت منفي يا جهت

 كنند.ره ميمند به چه چيزي اشاهاي( منفي يا جهت

فعّاليّت يا حالت يك ذهن خاصّ ( آيا يك وضعيّت )گزاره(، براي وجود خود وابسته به 6)
سؤال، اين با پرداحتن به اين اي وجود دارد؟ فعّاليّت ذهني كه مستقلّ از هراست يا اين

نساني بايد تبيين كند كه نوع وجود يك وضعيّت )گزاره( چگونه است. آيا توسّط ذهن ا نگره
 آيد؟كه تنها فراچنگ انسان ميشود يا اينبرساخته مي

 
 جان پالك« ۀگزار ۀنگر». بررسي 4

 ,.Pollock, Jاي براي توصيف محتواي تفكّرات ما است )از نظر پالك گزاره، راه ساده

Language and Thought, 10اي از نوع خاصّ وجود دارد گوييم كه گزاره(. وقتي مي
يم شخص خاصّي قادر است باوري از نوعي خاص داشته باشد يبگو مثل اين است كه

(Ibid, 11.) 
از نظر پالك كدام است الزم است كه  «گزاره»كه مشخّص كنيم كه مدلول براي اين

كنيم. عريف ميرا ت 5بافتو درشت 0بافت: نخست، دو گونه شئ ريزدو نكته را معيّن كنيم
هاي بيشتر. در مقابل، تر، با اجزا، جزئيّات، و پيچيدگييئاست جزايبافت شئشئ ريز

                                                                                                                                                                             

1. Fine-Grained Object 
2. Coarse-Grained Object 



 لطف اللّه نبويمجتبي اميرخانلو، سيدمحمدعلي حجتي،  98

Seyyed Muḥammad ʿAli Hojjatī, Mojtabā Amīrkhānlū, Loṭfollāh Nabavī

 

اي تمام شئتر. اگر در هاي كمتر، با اجزا، و پيچيدگياي است كلّيبافت شئدرشتشئ 
زمان بازنمايي،  ۀرا در نظر بگيريم، مانند نحوفرد به خاصّ و منحصر هاي خصلتوجوه و 

 ۀوسيل به آن راكه چيزي از معنا آن بافت است به اي ريزشئ ، چنينوبازنمايي، 
خطّ اصلي ترسيم را با چند يك فرد  ۀعنوان مثال، اگر من چهرايم. بهانتزاع حذف نكرده

درشتام، محصول كار تري را در ترسيم خود لحاظ كردهجا كه اجزاي كمكنم، از آن
ست نسبت به حالتي كه آن چهره را با تمام اجزا ترسيم كنم. در حقيقت، هرچه تر ابافت

اسامي خاصّ نسبت به وصف تر است.جزئيّات ترسيم بيشتر باشند، محصول كار ريزبافت
هاي خاص زيادي قابل انتزاع ند، زيرا از هر اسم خاصّ وصفتربافتدرشت هاي خاص

 .اندحذف شده اسم خاصّاز آن انتزاع  ۀوسيلبه ها است كه اين وصف
گيرد. سؤال اين است كه موضوع دوم، چيزي كه موضوع يك حالت ذهني قرار مي

برخي » ۀدهيم. جملبا يك مثال پاسخ مي را چيست. سؤال« باور»يك حالت قصدي نظير 
ناي»عبارت جمله،  اين در. گيريم.مي را در نظر« نسبي نيست. اخالق كهاين به باور دارند

طور كلّي، موضوع يك حالت ذهني امري ست. به ، موضوع باور ا«نيست كه اخالق نسبي
 گيرد.امر تعلّق مياست كه آن حالت ذهني به آن 

، حداكثري است را 0بودگيبافتلحاظ ريزهاي قصدي كه به موضوع حالت پالك آن
حالت قصدي عنوان مثال،  به (.,Pollock,.,anguage and Thoughtنامد )مي« گزاره»
كار به« باور»عنوان موضوع  توانند بههاي مختلفي ميگيريم. عبارترا در نظر مي« باور»

دليل، همين  است. به هاي مختلفموضوع از بين اين موضوع ترينبافتريز« گزاره»روند. 
جا كه شوند، از آنك شئ خاص ارجاع ميهايي كه مستقيماً به ياز نظر پالك، گزاره

 حقيقت گزاره بههستند و در  بافتكنند، درشتجزئيّات كمي از آن شئ را بازنمايي مي
توان برحسب يك بافت را ميموضوع درشتپالك معتقد است كه هر آيند. حساب نمي
ت حداكثري بافازاي هر حالت قصدي، يك موضوع ريز بافت توصيف كرد و درموضوع ريز

نيز وجود دارد. بنابراين، حتّي اگر آن حالت قصدي از طريق يك موضوع ريزبافت بيان 
بافت صورت ريز بيشتر، به جزئيّات كردن موضوع را، با اضافهتوان آن شده باشد مي

برخي آرزو دارند كه هسپروس » ۀ، جملعنوان مثالبه(. Ibidحداكثري توصيف كرد )
، يعني عبارت «آرزو داشتن»آوريم. موضوع حالت قصدي در نظر مي را« فسفروس نباشد.

مي مستقيماً به دو شئ خاص ارجاعجا كه ، از آن«كه هسپروس فسفروس نباشد.اين»
بيشتري به اين موضوع، نظير  يّاتئجزبافت است. با افزودن يك موضوع درشتشوند، 

                                                                                                                                                                             

1. Fine-Grainedity 
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توان آن ، مي«صبحگاهي ۀسيّار» به« فسفروس»و « شامگاهي ۀسيّار»به « هسپروس»تبديل 

تر كرد، حاصل كار يك جايي برسيم كه نتوان موضوع را ريزبافتتر كرد. اگر بهرا ريزبافت
 گزاره است.

خوريم. اينمشكلي برمي گاه بههاي قصدي بدانيم، آنحال اگر گزاره را موضوع حالت
باور  0963سال ر ، دAدهيم. فرض كنيد كه شخص مشكل را با يك مثال توضيح مي

 0983سال وي همچنين در « ساول كريپكي نافذترين فيلسوف تحليلي است.»دارد كه 
براساس تعريف ما از  «.ساول كريپكي نافذترين فيلسوف تحليلي است.»باور دارد كه 

يكساني باور دارد. امّا كامالً  ۀگزار به 0983 و 0963هاي سال، در Aگزاره، شخص 
تواند كاذب و ديگري صادق باشد. بنابراين، اين دوباور ميكي از اين دو روشن است كه ي

گزاره از لحاظ اين دوگزاره يكسان نيستند. حال اگر عنصر زمان را نيز وارد گزاره كنيم، 
(. اين Ibid, 9-10با يكديگر فرق خواهند داشت ) 0بودگي،بافتبودگي و درشتبافتريز
ها وجود دارد. از طرف ديگر، پالك گزارهدر  5بودگيايدهد كه نوعي نمايهل نشان ميمثا

كنند تا محتواي مشترك باورهاي افراد را بيان ما كمك ميها به معتقد است كه گزاره
مسيرها، افراد درك مي آنها شامل مسيرهاي منحصر به فردي هستند كه در كنيم. آن

مورد يك شئ خاصّ اگر در چه چيزي است. البتّه،  ۀآنان درباركه باورهاي  كنند
 رسيم، هرچند كه ظاهراً بهميهاي مختلفي گزارهمختلف فكري را برويم، به مسيرهاي 

دو شخص « كه برف سفيد است.اين» ۀعنوان مثال، گزاربه واحدي رسيده باشيم.  ۀگزار
كه برف اين»ه رشيد بامبو باور دارد ب»عبارت و دو  4كريستين نزبيتو  9رشيد بامبو
مي نظررا در «« كه برف سفيد است.اين»باور دارد به  كريستين نزبيت»و «« سفيدست.

نفر يكسان است امّا يكي از يك مسير )نظير شنيدن گيريم. صورت ظاهر باور اين دو 
كند و ديگري از گزاره را درك مي( اينتلويزيون، و سفيد بودن برف، ديدن در  ۀدربار

كريستين واسطه(. بنابراين، رشيد بامبو و ديگر )نظير ارتباط مستقيم و بيمسيري 
 هاي يكساني باور ندارند. گزارهنزبيت به

مختلف فكري براي حصول گزاره، بودگي، مسيرهاي ايها )نمايهمشكلبراي حلّ اين 
معيار، دو كند. بر اساس اين ميها معرّفي (، پالك يك معيار اينهماني براي گزارهو

                                                                                                                                                                             

1. Coarse-Grainedity 
2. Indexicality 
3. Rashid Bombo 

 است.  نزديك نديده  برف را ازو هرگز  سوداني است ۀسال 7كودك  بامبو يكق فرض، رشيد طب

4. Christine Nesbitt 

 كرد.  كسب سرعت ۀرشت در را كانادا ونكوور زمستانيالمپيك  طاليمدال  زنان كه اسكي كانادايي قهرمان
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قابل تمايز از يكديگر  0شناختياند اگر و تنها اگر نخست از لحاظ پديدهگزاره اينهمان
مسير فكري ها يكسان باشند و سوم از آناي نباشند و دوم تمام پارامترهاي نمايه

 (.Ibid, 11) يكساني فراهم آمده باشند
 

 وضعيّت جان پالك ۀ. بررسي نگر5
ممكن، و  هايها، جهانها، گزارهباب وضعيّتجامعي در  ۀتوانسته است نگر 5ن پالِكجا

مصدري ـ كه به اسمي هاي عبارت ۀوسيلها را به فراهم آورد. وي وضعيّت 9منديجهت
ضعيّت وضع واقع بودن كند. از نظر وي، يك وروند ـ مشخّص ميميكار صورت اسم به 

ها را متمايز از آن مفهوم تعدادي از اشيا، از انواع مختلف را كه ماچيزي است. اين 
اند از: رخداد ها عبارتمفهومآورد. برخي از اين مي شناسيم تحت خود گردمييكديگر 

دن هادي ساعي )آماده ش 4پكن(، موقعيّت 5118)قهرمان شدن هادي ساعي در المپيك 
كردن نشاط در فضاي  پكن(، سبب شدن )ايجاد 5118براي شركت در المپيك 

يك  P. اگر  و 3آورد،دست 8واقعه، 7اتفاق، 6حادثه، 2تكواندوي ايران(، اوضاع و احوال،
ساخت كه  Pنام يك عبارت اسمي مصدري به Pتوان از باشد، مي 01گزارشي ۀجمل

توان مياست. يك وضعيّت چيزي است كه  Pمانند معتقد بودن به  Pمعتقد بودن به
هم معناست  00«برقرار است P»با عبارت « P»آن ارجاع داد. حال، عبارت به  Pبا
(Pollock, “Language, Logic and…”, 309-310به .) عنوان مثال، اگرPدر» ۀ، جمل 

گناه بودن بي»معادل  Pباشد، عبارت« گناه بود.سياوش و سودابه، سياوش بي ۀمواجه
بارت دهد و عيك وضعيّت ارجاع مياست و به « سياوش و سودابه ۀمواجهسياوش، در 

گناه بودن سياوش، در بي»با عبارت « گناه بود.سياوش و سودابه، سياوش بي ۀمواجهدر »
 هم معناست.« سياوش و سودابه برقرار است ۀمواجه

دليل، با همين هستند. به  05ها داراي ساختار جبريپالك معتقد است كه وضعيّت
يا « است Sچيزي نظيرS »صورت را به S = Sتوانيم، ميSو Sوضعيتِ فرض دو 
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بخوانيم. همچنين ساختار « است S، چيزي نظير برقرار شدن برايSن براي برقرار شد»

هاي خاصّي جبري يك وضعيّت شامل يك نسبت ساختاري است كه ميان وضعيّت
 ورزشكار» وضعيّت از، بخشي «ساعي هادي بودن تكواندوكار»عنوان مثال، برقرارست. به

 (.Ibid, 312) است «ساعي هادي بودن
كه برقرار شوند وجود داشته توانند بدون اينها ميپالك معتقد است كه وضعيّت

كه هادي  ، حتّي زماني«زنده نبودن شخص هادي ساعي»عنوان مثال، وضعيت باشند. به
. البتّه، به باور ما، (Pollock, The Foundation of…, 52ساعي زنده است نيز وجود دارد )

نحوه از وجود مدّنظر وي  كند، آنها صحبت ميوقتي پالك از وجود داشتن وضعيّت
سخن مي 51و  02است كه وقتي يك رياضيدان از وجود داشتن يك عدد بين اعداد 

ثا طرف و خنها بيشناسي وضعيّتهست 0راند مدّنظر دارد. در واقع، وي نسبت به شأن
دسترس بودن چند وضعيّت، در خصوص كند بلكه با فرض در است و اظهارنظري نمي

 ”…Pollock, “Language, Logic andراند )ها سخن ميمتقابل ميان وضعيّت هاي رابطه

هاي منفي، عطفي، و معنا از وجود داشتن در خصوص وجود داشتن وضعيّت(. اين 311
داند. پالك ممكن را يك وضعيّت ممكن حداكثري ميشرطي نيز برقرار است. وي جهان 

كند كه حساب ميدهد و اظهار ها بسط ميتعريف نفي، فصل، و عطف را براي وضعيّت
 Pollock, Theها برقرارست )گرهاي نفي، فصل، و عطف براي وضعيّتاي، تحت عملجمله

Foundation of…, 53-54.)  كند:گونه بيان ميوضعيّت را اينوي شرط اينهماني دو 
وضعيتِبا فرض دو 

1S  و
2S ،

1 2S S گراگر و تنها ا
1S و

2Sاي گونه، ضرورتاً به
باشند كه

1S شود اگر و تنها اگر برقرار مي
2S ( برقرار گرددIbid.) 

 
 بر اساس آراي جان پالك« وضعيّت» ۀو نگر« گزاره» ۀزسازي نگر. با6

شده توسّط با استفاده از نظرهاي جان پالك و اجزاي معرّفيايم تا بخش از مقاله برآندر اين 
 ۀهاي مورد نياز يك نگرجامعي ارائه كنيم كه بتواند بدون هرگونه ابهام، حداقل ۀوي، نگر

 زد.ه ساوضعيّت )گزاره( را برآورد
 

 هاو وضعيّت ها. طبيعت گزاره1. 6

 ۀدهندها( از طريق ساختار و اجزاي تشكيلها )وضعيّتگزاره جان پالك، ۀبر اساس نگر
ها متمايز و اجزايشان قابل ها به لحاظ ساختار از وضعيّتها از يكديگر متمايزند. آنآن

                                                                                                                                                                             

1. State 
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هستند.  9«گرهاداللت»و  5،«هامفهوم» 0،«گرهاي منطقيعمل»و بندي به سه جزدسته
مهمّي اشاره كنيم و آن پاسخ به اين سؤال است  ۀبحث، الزم است به نكت ۀقبل در ادام

 چهآن دهند.چگونه اين سه جزء زباني، اجزاي يك هويّت غيرزباني را تشكيل ميكه 
، «مفهوم»، «گر منطقيعمل»دهد، هويّت زباني تشكيل ميرا گزاره )وضعيت(  اجزاي يك

گر عمل»بحث  ۀواضح است كه حوز 2هاست.آن 4نيست بلكه معناي« گرداللت»و 
هاي درون زبان عمل هبر روي جمل گر منطقيعملهاست و اساساً در زبان جمله« منطقي

ها را به هم ( يا آنمندي، صدق، و كذبگرهاي نفي، تسوير، جهتنظير عملكند )مي
نيز  گرداللتو  مفهوم(. همين حكايت در مورد گرهاي رابطنظير عملسازد )مرتبط مي

عنوان جزئي از چه بهشوند و آندر درون جمله ظاهر مي گرداللتو  مفهومبرقرار است. 
 است. گرمعناي داللت و معناي مفهومآيد حساب ميي گزاره )وضعيّت( بهاجزا

 

 گرهاي منطقي. عمل1. 1. 6

منطقي هويّتگرهاي منطقي هستند. عملگرهاي عمل معناياوّلين جزء از اجزاي گزاره 
هايي را كه توسّط ها برقرارند يا خاصيّتهايي را كه بين گزارهاند و رابطههايي انتزاعي

گرهاي رابط گرها شامل عملعملاين  7كنند.مي اند را بازنماييشده 6سازيها نمونهگزاره
گر تسوير )سور وجودي، سور كلّي(، عملگر نفي، عمل)و، يا، اگر، اگر و تنها اگر(، عمل

گرها گر كذب هستند. عملگر صدق، و عملمندي )ضرورت، امكان(، عملگرهاي جهت
يا   طگرهاي رابشوند. عملميگرهاي خاصيّت بازنمايي و عمل  گرهاي رابطتوسّط عمل

يكديگر ها( را بهها )گزارهگرهاي خاصيّت، رابطه يا خاصيّتي هستند كه وضعيّتعمل
 كنند. ها را اصالح ميآن متّصل يا

ۀعنوان مثال، دو گزاربه 
1P و

2P گر شرط ـ كه يك توانند از طريق معناي عملمي
كه اگراين»شرطي  ۀگر رابط است ـ به يكديگر مرتبط گردند و گزارعمل

1P گاهآن
2P » را

اين»شرطي  ۀاي است كه اگر گزاررابطه ۀكنندگر شرط بيانجا عملحاصل كنند. در اين
                                                                                                                                                                             

1. Logical Operator 
2. Concept 
3. Designator 
4. Sense 

 افشان براي تذكار اين نكته سپاس فراوان داريم.از دكتر عليرضا دست .2

6. Instantiate 
7. Represent 

« ( استRepresentativeبازنمايانند ) Cمفهوم »گوييم كه (، وقتي ميRepresentationفرآيند بازنمايي )در 
 بخشد. را مصداق مي Cديگري مفهوم خاصيّت كه مفهوم يا اين است منظور 
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كه اگر
1P گاهآن

2P »صادق باشد، آن رابطه ميان
1P  و

2P  برقرار است. در حقيقت، اين
شرطي بازنمايي  ۀگزار عنوان جزئي ازگر شرط و بهشرطي از طريق معناي عمل ۀرابط

 شده است.
كننده گرهاي متّصلگرهاي خاصيّت و عملمند، عملگرهاي جهتسورها و عمل

 گرهاي رابط هستند.عمل
 

 . مفهوم2. 1. 6

یها چيزهايي هستند كه در مورد اشيا مورد باور يا عدم باور قرار ماز نظر پالك، مفهوم
بخشند ها را مصداق ميكه اشيا مفهومشوند يا اينها ميمفهوم 0گيرند. اشيا مشمول

(Ibid, 10.) 
اشيايي است كه آن مفهوم را  ۀهم ۀيك مفهوم شامل مجموع 5هايمصداق ۀگستر

عنوان مثال، اگر ميز كار بخشند؛ خواه مصداق واقعي، خواه مصداق قصدي. بهمصداق مي
، در اين كه ميز كار من سبزرنگ استايناشته باشم به رنگ باشد امّا من باور دمن چوبي

و مصداق قصدي مفهوم « رنگ استچوبي »صورت، ميز كار من مصداق واقعي مفهوم 
 است.« است سبزرنگ »

عنوان جزئي از اجزاي يك به معناي مفهومجا كه مفهوم يك هويّت زباني است، از آن
 شود.گزاره تلقّي مي

 

 اگرهداللت. 3. 1. 6

كنيم، براي مييك شئ تفكّر  ۀاي كه ما دربارطور كه پالك معتقد است، طريقههمان
كنيم هاي متفاوتي كه ما از اشيا درك ميطريقهرود. اين ميكار شئ بهداللت به آن 
(. Pollock, Language and Thought, 19دهند )گرهاي ما را تشكيل ميهمان داللت

عنوان جزئي از چه بهاند و آنگرها عنصرهاي زبانيره شد، داللتتر اشاطور كه پيشهمان
 است. هاگرمعناي داللتآيد گزاره به حساب مي

 

 گرها. انواع داللت1. 3. 1. 6

يك وصف خاصّ تركيب مرتّبي از  اند. 9گرها توصيفات خاصّـ آشناترين نوع داللت0
خواهر شوهر كه اين»دهد. مثال: خاصّ ارجاع مي هاست كه به يك شخصمفهوم

                                                                                                                                                                             

1. Fall Under 
2. Extension 
3. Definite Description 
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عنوان جزئي از يك تواند بهيك وصف خاص مي معناي «.زن فداكاري است معصومه
 گزاره )وضعيت( وارد گزاره گردد.

گرها در داللت اين نوع معنايهستند.  0گرهاي شخصيگرها داللتـ نوع دوم داللت5
ها شوند كه هر شخص در مورد خودش به آن گزارههايي( وارد ميوضعيّتهايي )گزاره

 «.انسان موفقي هستم منكه اين»ها( باور دارد. مثال: )وضعيّت
ها هستند كه گرها و متداولترين نوع آننوع ديگر از داللت 5ايگرهاي شئـ داللت9

دهند. زماني كه ما بخواهيم باوري را در اع ميشئ ارجبا استفاده از طرق غيروصفي به 
مورد چيزي يا شخصي كه با آن كامالً آشنا هستيم، از طريق يك گزاره )وضعيّت( بيان 

(. مثال: Ibid, 63-64ند )ينماگرها در گزاره رخ ميداللت اين نوع معنايكنيم، 
 «.پنگتوپ پينگاستاندارد نبودن آن »

توان آن را داللتگرها نيز وجود دارند كه ميداللتاز ـ به باور ما، نوع ديگري 4
صورت خصوص زمان )نظير زمان حال( بههنگامي كه درناميد. معموالً  زمانيگرهاي 

اكنون »كنيم. مثال: گرها استفاده ميداللتنوع اين معنايكنيم، از مي غيروصفي فكر
 «.مقاومت و استقامت است ۀهنگام

ها بازنمايانندهرود. آنميكار عنوان جزئي از اجزاي گزاره بها، بهگرهداللتاين  معناي
عنوان تابعي براي ارجاع به اشيا )واقعي و ممكن انتزاعي از اشيا هستند و بههاي 

را بالفاصله پس از  ممكن غيرواقعيقابليّت بازنمايي افراد ها روند. آنميكار غيرواقعي( به
كه پگاسوس يك اين» ۀگزارعنوان مثال، اسب پگاسوس در  هبها دارند. شدن آنواقعي 

گر داللتاسب، اين اين شدن محض واقعي وجود واقعي ندارد، امّا به « اسب بالدارست
، داللت9هاي مفرد تهيچنين مواردي از اصطالحدهد. در ارجاع خود را انجام مي ۀوظيف

ترتيب حتّي اگر داللتاين به دهند. يك شخص خاص ارجاع نمي هطور واقعي بگرها به
شناختي آن تغييري نميگرها نتوانند به هيچ شئ واقعي ارجاع دهند، موقعيّت هست

 كند. 
هاي مفرد هاي خاص و اصطالحخوبي طبيعت ارجاعي نامگرها بهاز نظر پالك، داللت

يك شئ انضمامي ارجاع دهيم، الزم  توانيم بهكه ببنابراين، براي اينكنند. را تبيين مي
يك گزاره تلقّي كنيم، زيرا  ۀدهندعنوان اجزاي تشكيل نيست كه اشياي انضمامي را به

                                                                                                                                                                             

1. Personal Designator 
2. De re Designator 
3. Empty Singular Terms 
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دهند. از طرف خوبي انجام ميارجاع را به ۀوظيف اشياي انضمامي، اينگرهاي آن داللت
هاي مفرد تهي نا بودن اصطالحمعگرها از مشكل بيتوانيم با استفاده از داللتديگر، مي

، و «هامفهوم»، «گرهاي منطقيعمل»متمايز  به اين ترتيب، با سه جزء اجتناب كنيم. 
عنوان جزئي از يك گزاره،  تواند بهاين سه جزء مي معنايآشنا شديم كه « گرهاداللت»

 كنيم. رَوي مينشان« دمع» 0وارد گزاره شود. از اين پس، اين سه جزء را با سرنام
 

 هاها، و شكل منطقي آنها، وضعيّت. گزاره2. 6
مع»از  5منطقيها، اَشكال توانيم گزاره را تعريف كنيم. گزاره، مي«دمع»اكنون با لحاظ 

هاست. اين «دمع»منطقي، يك كلّ مرتّب از يك شكل عنوان ها هستند. يعني گزاره به «د
آن معادل منطقي داراي خصوصيّاتي هستند. نخست، با جمع جبري اجزاي  اَشكال

حين تحليل دليل، در  همينهستند. به  9به ـ كلهمين معنا غير از ـ جز ـنيستند و به 
ساختار رسيم بلكه به منطقي نميمنطقي صرفاً به اجزاي آن شكل  اَشكاليك شكل يا 

تايي مرتّب منطقي با سهاَشكال رسيم. دوم، اين مي« دمع»غير از ـ جز ـ به ـ كل از 
يم و اگر هستتايي سه ۀتايي مرتّب نيازمند رابطسهاند، زيرا براي تبيين هر متفاوت

پايان ميتايي را وارد اجزاي مجموعه كنيم، دچار يك تسلسل بيسه ۀرابطبخواهيم اين 
 كنيم.ميامّا با فرض اَشكال منطقي، از چنين تسلسلي پرهيز  4شويم.

ها هستند، امّا به باور نويسندگان «دمع»منطقي از ها، اَشكالها، مانند گزارهوضعيّت
 ها اينهمان نيست. يك شكلگزارهمنطقي ها با شكل منطقي وضعيّتمقاله، شكل 

محمولي تشكيل شود و يا با استفاده از سور ـتواند از يك شكل موضوعمنطقي مي
گرها شكل گيرد. براي شرطي، و يا ساير عملگر شرط، دوعمومي )يا وجودي(، عمل

 متمايز قايل شد. ۀمرتبتوان دو منطقي مياشكال 
ها( ها )گزارهآن، وضعيّتكنند كه در ا مشخّص مياوّل حالتي ر ۀمنطقي مرتباَشكال 

گرهاي خاصيت عمل ۀوسيلشوند و يا به يكديگر مرتبط ميگرهاي رابط بهعمل ۀوسيلبه 
است  ـمفهومشئمنطقي آن شكل گردند. البتّه استثنايي هم وجود دارد و مي 2اصالح

                                                                                                                                                                             

1. Acronym 
2. Logical Forms 

 اند. نشسته يكديگر كنار در «دمع» اجزاياين  كه است خاصّي منطقي آن حالت شكل از منظور جا، ايندر 

3. Non-Mereological 
بهبنابراين داريم و تايي  ۀيك رابطجديد( احتياج به تايي  ۀرابطو قبلي تايي  9حاصل )تايي  4براي مرتّب كردن زيرا  .4

 داشت. خواهد ادامه تسلسل همچنان اين رسيم و تايي جديد( مي ۀرابطو قبلي تايي  4جديد )تايي  2يك 

 خاصيّتگر عمل ۀوسيلبه ، «نبودن برفضرورت قرمز به» ، در وضعيّت«نبودن برف قرمز»وضعيّت  مثال، عنوان . به 2
 است. شده  اصالح «ضرورتبه »
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گر خاصيّت است. به گر رابط يا عملعمل كه با وجود مرتبه اوّل بودن، فاقد هرگونه 
كه هوا اين« )»بودن هواباراني »، وضعيّت )گزاره( مفهومـشئمنطقي عنوان مثالي از شكل 

 «(.استانيبار
اوّل يك وضعيّت نظير ۀمنطقي مرتبشكل 

1 2S S يك گزاره نظير(
1 2P P )

ميان  هاي وضعيّت )گزاره(، رابطهآن گرهاي موجود در آن عملحالتي است كه در 
نظير هاي جزء، وضعيّت

1S 2وS هاي جزء، نظير)گزاره
1P و

2P0كنند.( را نشانرَوي مي 
است اگر و تنها اگر يا شامل هيچ عمل( اتمي P)گزاره  Sطبق تعريف، يك وضعيّت 

( وجود P) Sگري در مفهوم باشد و يا اگر عملـآن شئمنطقي گري نباشد و شكل 
 هاي( جزء را نشانرَوي نكند. هاي )گزارهيّتميان وضع هاي گر رابطهعملداشته باشد، آن 
اسمي هاي ساخت عبارتگرهاي مختلف اقدام به هايي با عملتوان از جملههمچنين، مي
نظر بگيريد: شرطي را در  ۀن جمليعنوان مثال، امنطقي مرتبه اوّل كرد. به مصدري با شكل 

اين«. است 2مقدّم بر عدد  4گاه عدد است، آن 9و  0عدد  برابر حاصل جمع دو 4اگر عدد »
بودن عدد  9و  0عدد برابر حاصل جمع دو » كرد:شكل زير بازسازي  توان بهجمله را مي

شده يك وضعيّت با شكل شكل بازسازي. اين «4بودن عدد  2گاه مقدّم بر عدد آن 4
 است. گر شرطي منطقي مرتبه اوّل با عمل

هايي هستند كه از طريق آميزش خاصّي ها يا وضعيّتگزارهمنطقي مرتبه دوم  اَشكال
 آيند. ها فراهم مي«دمع»از 

هاي( مرتبه هاي )گزارههاي( مرتبه اوّل، وضعيّتهاي )گزارهتوان از طريق وضعيّتمي
هاي( هاي )گزارههاي( مرتبه دوم نيز وضعيّتهاي )گزارهدوم ساخت و از طريق وضعيّت

 باالتر ادامه داد. به هاي( مرتبههاي )گزارهكار را براي ساختن وضعيّتنمرتبه سوم، و اي
اين« )»Sبرقرار شدن وضعيّت »( وضعيّت )گزاره( مرتبه اوّل باشد، P) Sعنوان مثال، اگر 

برقرار شدن »برقرار شدن »يك وضعيّت )گزاره( مرتبه دوم، و «( صادق است. P ۀكه گزار
يك وضعيّت )گزاره( «( صادق است.« صادق است. P ۀكه گزاراين»كه اين«« )»Sوضعيّت 

 مرتبه سوم است. 
عنوان جزئي از خود بهره ببرد تواند از يك گزاره )وضعيّت( بهيك وضعيّت )گزاره( مي

 «(. برقرار است. Sكه وضعيّت اين« )»P ۀبرقرار بودن گزار( »ۀمانند وضعيّت )گزار

                                                                                                                                                                             

منطقي مرتبه نكنند، آن شكل  جزء را نشانرَوي هاي(هاي )گزارهميان وضعيّت  هايگرها رابطهاين عمل . البتّه اگر0
 اوّل اتمي است. 
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ها هستند «دمع»منطقي مرتبه اوّل يا مرتبه دومي از ل ها، اَشكاها، مانندگزارهوضعيّت
 هاست.منطقي آنها در شكل و تنها تفاوت ميان آن

 

 هاها و وضعيّتشناختي گزاره. موقعيّت هست3. 6
ها بيشناسي وضعيّتگفته شد، پالك نسبت به شأن هست 2گونه كه در بخش همان

مورد قدري مبهم است. امّا به باور ما در اين كند و است و اظهارنظري نمي طرف و خنثا
ترجيح رويكرد افالطوني بر ديگر رويكردها ترغيب ميداليلي وجود دارد كه ما را در 

كدام از رويكردهاي مفهومداده است كه هيچ تحقيقات خود نشانكند. جرج بيلر در 
« كهاين»حاوي  هايارتنيست قرئت مناسبي از عبگرايانه و رويكرد ارجاع مستقيم قادر 

و « صادق است»، «محتمل است»، «ممكن است»هاي خاصّي نظير كه حاوي محمول
توانيم گزاره(. از طرف ديگر، ما ميBealer, G., 5-32ارائه كنند )« شناخته شده است»

عنوان گزارهها را به امّا ما آن 0اندهايي( را در نظر بگيريم كه غيرفراساختنيهايي )وضعيّت
اي )وضعيتّي( را در نظر عنوان مثال، گزارهشناسيم. به هاي( صادق ميهاي )وضعيّت

تر از هر عددي است كه ، بزرگMكند. اين عدد صحبت مي Mبگيريد كه در مورد عدد 
زمان زندگي محدود بشري  ۀچنان بزرگ كه همتاكنون ذهن بشري بدان رسيده است، آن

اين عدد و، در نتيجه، اين گزاره )وضعيّت( كافي نيست. در اين صورت، اگر اين  براي درك
توانيم راجع به گزاره )وضعيّت( وابسته به ذهن بشري يا به اشياي فيزيكي باشد، ما نمي

ها( سخني بگوييم. امّا ما، بهها )برقراري يا نابرقراري اين وضعيّتصدق يا كذب اين گزاره
هاي( هاي )برقراري يا نابرقراري اين وضعيّتبه صدق يا كذب گزاره لحاظ شهودي، راجع

هايي( مستقلّ از ذهن و هايي )وضعيّتگوييم. بنابراين، چنين گزارهچنيني سخن مياين
توان ادّعا كرد كه قبل از رسند و به همين دليل، ميمستقلّ از جهان فيزيكي به نظر مي
 اند.ها، وجود داشتهآن ۀدكننوجود هر شئ فيزيكي يا ذهن درك

 

 گزاره، وضعيّت، واقعيّت، و صدق  ۀ. مقايس4. 6

 گزاره و وضعيّت ۀ. مقايس1. 4. 6

ها هستند؟ به ها متمايز از گزارهشود كه آيا وضعيّتسؤال مهم مطرح مي اكنون اين
عبارت»هايي كه توسّط اي ميان مفهومشناختي قابل اشارهعبارت ديگر، آيا تفاوت پديده

شوند وجود دارد؟ به باور ميبازنمايي « اينكه حاويهاي عبارت»و « مصدرياسمي هاي 
                                                                                                                                                                             

1. Inconceivable 
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ها يا چيدمان آنمنطقي خاطر ساختار نويسندگان مقاله، تفاوت ميان وضعيّت و گزاره به
 را در نظر« سفيدبودن برف»و « كه برف سفيد استاين»عبارت هاست. دو آنها در «دمع»

است. تفاوت ديگر، كاررفته شكل فعل بهها، تفاوت در آنگيريم. يك تفاوت واضح در مي
تفاوت، مؤيّد ادّعاي ما هستند. امّا  دو عبارت است. اين دودر « سفيد»تغيير محلّ مفهوم 

شناختي ميان وضعيّت و گزاره تمايز هست ها تفاوتي نيستند كه منجر بهگونه تفاوتاين
 شد. قائل هاآن توان چنين تمايزي ميانشود و نمي

 

 ريختي وضعيّت و گزارهـ يك1ـ1ـ4ـ6
ها و ميان گزاره 0ريختيبرد كه نوعي يكتوان پيسادگي مي به باور نويسندگان مقاله، به

هاي يكساني «دمع»منطقي مرتبه اوّل يكساني دارند و فقط شامل هايي كه شكل وضعيّت
منطقي است كه بر اساس آن ضرورتاً  ارزييختي نوعي همريكوجود دارد. اين  هستند

گزاره صادق است اگر و تنها اگر ريخت باشند، آن اگر يك گزاره و يك وضعيّت يك
 است.ريختي يك اين زير بيانگر صوري گزاره برقرار شود. شكلآن ريخت باوضعيّت يك

 
 

 

 
 

يك وضعيّت،  Sيك گزاره،  Pفرمول، ايندر    1 n 1 n 1L o , ,o c , ,c d , ,dk n    
 

 oيك مفهوم،  cگر، يك داللت dمنطقي مرتبه اوّل از گزاره يا وضعيّت،  شكل ۀبازنمايانند
 هستند. «برقرارست » محمول O، و «صادق است »محمول  Tمنطقي،  گريك عمل

توان گفت كه برقرار ميان وضعيّت و گزاره نمي یاريختيالبتّه با فرض چنين يك
است. هيچ نسبت  Sريخت با وضعيّت يك ۀ، موجب صدق گزارSشدن وضعيّت مفروض 

عين حال، ريخت وجود ندارد. در هاي يكها و گزارهميان وضعيّت 5ساز علّيصدق
سازها، آن هم در عنوان صدقها بهمورد واقعيّتها راهي براي سخن گفتن در وضعيّت

 دهند. ها به ما ميآن انتزاعي ازيك معناي 
توان وضعيّت هاي برقرارشده، زيرا مياند و نه وضعيّتها اينهمانها با واقعيّتنه وضعيّت

كرد. البتّه يك وضعيّت يا يك را يك وضعيّت مرتبه دوم تلقّي« Sن وضعيّت برقرار شد»
                                                                                                                                                                             

1. Isomorphism 
2. Causal Truth–Making Relation 
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هاي برقرارنشده يك بررسيتواند به يك واقعيّت اشاره كند. با وجود اين، وضعيّتگزاره مي
 كند. سازند تا واقعيّتهاي ناموجود را دركميو اراده را قادر  داراي شعور ۀكنند
 

 اقعيّت، و صدقوضعيّت، و ۀ. مقايس2. 4. 6
توان براي ريختي موجود ميان وضعيّت و گزاره، ميبه باور نويسندگان مقاله، از يك

مطابقت صدق  ۀدانيم، نگرطور كه ميها استفاده كرد. همانتبيين شرط صدق گزاره
 0ايده است كه يك گزاره صادق است اگر و تنها اگر با يك امر راستينمبتني بر اين 

توانيم خود دارد. بنابراين ميرا در « شرط صدق»مفهوم  نگرهداشته باشد. اين  مطابقت
، مانند ارائه Pمفروض  ۀريخت براي يك گزاربگوييم كه ارائه كردن يك وضعيّت يك

و  P ۀگزارتوانيم بگوييم ضرورتاً براي هر بنابراين مي 5است. P ۀكردن شرط صدق گزار
باشد.  Pشرط صدق گزاره  Sاند اگر و تنها اگر ريختبا يكديگر يك Sو  S ،Pهر وضعيّت 
هاي وضعيّت هاي صادق وشود كه امر راستيني كه گزارهسؤال مطرح مياكنون اين 

« واقعيّت»امر راستين همان جواب بايد گفت آن آن مطابقت دارد چيست؟ در  برقرار با
ساز راستين براي يك كند. يك صدقمي ساز ايفاي نقشنقش يك صدقاست كه در 

عنوان جزئي از خود،  ها، بههاي خاصيّتگزاره واقعيّتي است كه شامل اشيا و مصداق
شود اگر و تنها اگر وضعيّت مي P ۀموجب صدق گزار Fديگر، واقعيّت  عبارت باشد. به

 باشد. مطابقت داشته F با (S)يعني  Pريخت با يك
ريخت با آن گزارههاي يكاند اگر و تنها اگر وضعيّتهاي اتمي صادقترتيب، گزارهاين به 

اند اگر گر هستند صادقعملهايي كه شامل مطابقت داشته باشند. هچنين گزاره ها با واقعيّت
 باشند. صادق هاآن هاي جزءگزاره ۀگر، يك يا همو تنها اگر، بسته به نوع عمل

هاي «دمع»كه يك وضعيّت با واقعيّت مطابقت داشته باشد كافي نيست كه البتّه براي اين
هور ايران رئيس جم»وضعيّت عنوان مثال، در آن وضعيّت غيرتهي باشند. به كاررفته در به

مي ، امّا همه«رييس جمهور ايران» هم و است یغيرته« جرج بوش»هم « بودن جرج بوش
 ندارد. مطابقت اين وضعيّت با واقعيّت دانيم كه

 
 آورد؟هاي الزم را فراهم ميحداقل نگره. آيا اين 7

صوريكردن برخي نكات، كه حاصل بازسازي، اضافه به باور نويسندگان مقاله، اين نگره
هاي الزم را فراهم آورد. اكنون به مرور تواند حداقلسازي منطقي از آراي پالك است مي

                                                                                                                                                                             

1. Real 
 . Kirkham,. L.,of Truth:Critical Introduction,,,,. 118-119، نك: «مطابقت»مفهوم از براي آشنايي با دو  .5
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 پردازيم.خودمان مي ۀآن با نگر ۀها و مقايساين حداقل
هاي هاي مرتبط با حالتقابل قبول بايد بتواند قرائتي از پديده ۀ، يك نگرنخست

خود  ۀنگرطور كه ديديم، ما در . همانها ارائه كندحالت قصدي و اظهارهاي حاوي اين
هاي قصدي نظير توجّه عنوان محتواي حالتها( نخست بهها )گزارهنشان داديم كه وضعيّت
 هاياي، رابطههاي گزارهاي، عملهاي گزارههاي قصدي، خاصيّتكردن )موضوع حالت

عنوان به 0قصدي هايهاي حاوي عبارتمتنها( و دوم، در اي و معني جملهمنطقي گزاره
 روند.مي كاربه «(كهاين حاويهاي عبارت« )»مصدري اسميهاي عبارت»مدلول 

ها از ها و گزارهكه چرا وضعيّتقابل قبول بايد بتواند تبييني براي اين ۀ، يك نگردوم
ها تفاوت ها و وضعيّتخود ديديم كه گرچه گزاره ۀنگرائه كند. ما در يكديگر متمايز هستند ار

 ميان ريختييك منطقي از يكديگر متمايزند. لحاظ شكلشناختي با يكديگر ندارند، بههست
 ارزند. هم يكديگر منطقي با لحاظبه  هاآن دارد كه اين از نشان تنها هاآن

و « صدق»ها را با ها يا وضعيّتان گزارهقابل قبول، بايد نسبت مي ۀ، يك نگرسوم
مطابقت صدق، نشان داديم كه  ۀخود، با اتّخاذ نظريّ ۀنگرنشان دهد. ما در « واقعيّت»

روند. ديديم ميكار ريخت خود به هاي يكعنوان شرط صدق گزارهها بهچگونه وضعيّت
ها شبيه واقعيّتوضعيّت ها اتمي باشند آنريخت آنهاي يكها و گزارهوقتي كه وضعيّت

 كنند.مي ساز عملهاي صدق
اي توانستيم نشان گرهاي گزارهخود با استفاده از مفهوم عمل ۀنگر، ما در چهارم

دهيم كه يك وضعيّت )گزاره( نخست انتزاعي و فاقد اجزاي انضمامي است و دوم، براي 
 اجزاي انضمامي باشد. يك شئ انضمامي ارجاع دهد نياز نيست كه داراي كه به اين

ها( نسبت به عمل نفي ها )گزارهوضعيّت ۀسازد كه مجموعميما آشكار  ۀ، نگرپنجم
اي گرهاي گزارهسادگي توسّط عمل ه بهنكت است. اين 5مندي بستهگرهاي جهتو عمل

گرهاي موضوع عمل 9ايمندي گزارهجهت نگره )خاصيّت( قابل تبيين است. در اين
هاست. گزاره« كذب»و « صدق»ها و وضعيّت« برقرارنشدن»و « برقرارشدن»خاصيّت 

ها آنهايي را كه در هايي است كه روشتموضوع خاصيّ 4ايمندي شئهمچنين، جهت
 را كنند،مي اي با ساير اشيا برقراردهند يا رابطههاي خود را مصداق مياشيا خاصيّت

                                                                                                                                                                             

 «بود. انديشناك سياوش نبودن گناهبي از كيكاووس» نظير. 0

مند بر يك وضعيّت )گزاره( خود يك گرهاي جهتجا منظور اين است كه حاصل اِعمال عمل نفي و عمل. در اين5
 وضعيّت )گزاره( است. 

3. De Dicto Modality 
4. De Re Modality 
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 كنند.ميبازنمايي  اصالح يا
فعّاليّت يا حالت يك ذهن ما وجود يك وضعيّت )گزاره( وابسته به  ۀنگر، در ششم

 دارد. وجود ايت ذهنيخاصّ نيست و مستقلّ از هر فعّاليّ
 

 نتيجه

هايي انتزاعي هستند و ها هويّتها و گزارهمقاله نشان داديم كه وضعيّت ما در اين
ها برقرار يختي ميان آنرشناختي، مشابه يكديگرند و نسبت يكلحاظ هست اگرچه، به

ان آنتفاوت موجب تمايز ميها با يكديگر متفاوت است و همين منطقي آناست، شكل 
مطابقت صدق نشان  ۀريختي و نگرديگر، با استفاده از اين نسبت يكهاست. از طرف 

ساز، مطابقت )عدم مطابقت( با واقعيّتهاي صدق ها براساسها و گزارهداديم كه وضعيّت
 گردند.مي )كاذب( برقرار )نابرقرار( و صادق
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